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Grannsamverkan i Skärholmens 
Lokalpolisområde 
Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  
Hägersten/Liljeholmen! 
 
Nu har vi passerat nyår och är inne i januari 2020. Det är fortfarande en 
mörkrets månad och det gillar ju inbrottstjuvarna.  
 
December månad var en rätt dyster månad när det kommer till inbrott i vårt 
lokalpolisområde. Det enda positiva att tillägga är att det inte är 
bostadsinbrotten som ökat utan källarinbrott som är illa nog för den om 
drabbats. Speciellt är det området kring Västertorp och Hägerstensåsen med 
omnejd som drabbats hårdast med över 70 anmälda källarinbrott på en månad. 
Oftast är det flera källarförråd som brutits upp vid samma tillfälle så det är inte 
70 olika tillfällen och värt notera är att det inte alltid stulits gods utan man har 
mer rotat runt i jakten på något att ta. 

 

Viktigt att kolla över fastighetens skalskydd som lås, dörrar, belysning, att 
alltid stänga portar, dörrar och fönster i fastigheten, vilken typ av lås man har 
på sin källardörr, vilka släpper vi in i fastigheten osv. Vi vill påminna er om att 
tänka över vad för saker ni förvarar i era förråd och att kolla upp med 
försäkringsbolaget hur just din försäkring täcker vid ett eventuellt inbrott i 
källaren vilket kan se lite olika ut. 

 
Det är fortfarande nyfikna grannar som är största bidragande faktorn till att 
inbrott avbryts och endast stannar vid försök eller i bästa fall inget alls. Så 
fortsätt att prata med personer ni möter på er gata, ert kvarter och ert trapphus. 
Det räcker med ett Hej! och en blick på personen ansikte för att en tjuv ska 
känna sig bränd och välja att lämna området.  
 
Vid de inbrott som skett under november och december 2019 har vi fått in 
flera tips från grannsamverkare och andra medborgare på att de sett misstänkt 
gärningspersoner i sitt bostadsområde. Signalementet är ofta 2-3 personer, 
mörkt klädda och med ryggsäck. Vi har även fått bilder från privatpersoners 
egna kameraövervakningsbilder från villor och lägenheter där det ofta varit 2-3 
personer i mörka kläder med både ryggsäck och magväska. 



  2 

 
LPO Skärholmen 

2020-01-09  

 
 

 
Vid inbrotten från november och december 2019 har det vanligaste 
tillvägagångssättet vid lägenheter varit att klättra upp på en balkong och bryta 
upp balkongdörren eller slå in ett fönster på balkongen. Oftast på de lägre 
balkongerna. I villor har gärningspersonerna använt sig av ingång via 
altanfönster/dörr. Vi kan även se att gärningspersonerna vid flera inbrott har 
brutit upp fönsterkarm och tagit sig in i lägenheten/villan genom fönstret. 
Endast vid ett fåtal tillfällen har gärningspersonerna brutit upp ytterdörren.  
 
Nu lämnar vi som sagt 2019 bakom oss och ser fram mot ett nytt spännande år 
där vi hoppas utveckla Grannsamverkan än mer i vårt område. Tips gärna 
vänner och bekanta att gå in på www.samverkanmotbrott.se så att vi får fler att 
engagerar sig i tryggheten i våra bostadsområden. 
 
Som avslutning på vad man kan uppleva som dyster läsning bifogas nedan en 
graf som visar hur inbrottsnivån sett ut i vårt område från 2017-2019 (endast 
bostäder ej källare, vind, fritidshus mm). Slå er själva för bröstet då ni 
Grannsamverkare är en av de bidragande orsakerna till att bostadsinbrotten 
sjunkit utöver flera andra faktorer. 
 

 
 
(Siffrorna kan variera lite mot tidigare utskick då detta avser  anmälda brott som ej gåtts 

igenom var för sig för kontroll av rätt brottkod, dubbelanmälning etc.) 
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45 st fullbordade och försök till inbrott i villa och lägenhet i  

December 2019. 
 

 
 
 
 
 
Sammanfattning och jämförelse av inbrott under samma 
period 2018 och 2019 i  
Lpo Skärholmen 
  

December 2019 2018 

Fullbordat inbrott villa/radhus 14 9 
Fullbordat lägenhet 15 30 

Försök villa/radhus 3 1 
Försök lägenhet 9 9 

Inbrott källare/vind 74 20 
Totalt: 115 69 
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Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen december 2019 
 

December 2019 Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 
Fullbordat inbrott villa/radhus 2 1 6 1 
Fullbordat lägenhet 1 1 1 2 
Försök villa/radhus 0 1 0 0 
Försök lägenhet 0 1 2 0 
Inbrott källare/vind 1 0 0 1 
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Västberg
a 

Fullbordat 
inbrott 
villa/radhus 

1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

Fullbordat 
lägenhet 

0 0 1 3 0 1 3 1 1 0 

Försök 
villa/radhus 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Försök lägenhet 
 

0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 

Inbrott 
källare/vind 

0 1 3 1 14 10 23 15 5 0 

 
Stadsdelar i lokalpolisområdet 
 
Vårberg:  
Två inbrott i villa, ingång via ett köksfönster på baksidan. Smycken, laptop 
tillgripna. Ett inbrott i lägenhet. Krossat fönster. Dator tillgripen. Även ett 
försök till inbrott i lägenhet, där innehavaren var hemma och skrämde iväg 
gärningsmannen. 
 
Skärholmen:  
Ett inbrott i villa, ingång via fönster på baksidan. Ett inbrott i lägenhet. Ett 
balkongfönster på nedre botten. Smycken tillgripna. Ett försökt till inbrott i 
villa, där innehavaren var hemma, misstänkt sprang. Samma gällande ett 
inbrottsförsök i lägenhet, där innehavaren var hemma och skrämde iväg 
gärningsmannen. 
 
Sätra:  
Sex inbrott i villa. Kråksätrabacken särskilt utsatt med tre inbrott. Samtliga 
blev utsatta på baksidan, där gärningsmän har brutit upp balkongdörr eller 
fönster via altanen. Smycken, guls, kläder samt datorer har blivit tillgripna. Ett 
inbrott i lägenhet samt två försök till inbrott i lägenhet. 
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Bredäng:  
Ett inbrott i villa. Oklara omständigheter. Två inbrott i lägenhet på nedre 
botten. Tillgripit gods var smycken. Även ett inbrott i källarförråd. 
 
Mälarhöjden:  
Ett inbrott i villa. Ett fönster uppbrutet på baksidan. Huset hade larm, vilket 
utlöstes. Troligen inget tillgripet. 
 
Hägersten/Axelsberg:  
Ett försök till inbrott i lägenhet. Två gärningsmän bröt på ytterdörren, dock var 
innehavare hemma, som skrämde iväg gärningsmännen. Ett inbrott i 
källarförråd, inget saknades. 
 
Aspudden:  
Ett inbrott i villa. Ingång via en köksruta på baksidan utav fastigheten. Ett 
inbrott i lägenhet. Krossat fönster. Kontanter och smycken tillgreps. Ett försök 
till inbrott i lägenhet, där en balkongdörr hade brytskador. Tre inbrott i 
källarförråd. En cykelkärra, ryggsäck och resväskor tillgreps.  
 
Gröndal:  
Tre inbrott i lägenhet. Två med krossade fönster och ett med en bruten 
ytterdörr. Kamera och kontanter tillgreps. Ett försök till inbrott i lägenhet, där 
ytterdörr hade brytmärken. Ett inbrott i källarförråd, inget saknades. 
 
Liljeholmen/ Årstadal:  
14 inbrott i källarförråd. Årstaskogsväg drabbad med 7 st. Cykelvagn, 
vinterjackor, cykel, samt fiske- och friluftsutrustning tillgreps. 
 
Fruängen:  
Ett inbrott i lägenhet. Bruten altandörr. Ett försök till inbrott i villa, 
brytmärken på ett fönster. 10 st inbrott i källarförråd. Klippta hänglås. 
Barnvagn, verktyg samt kläder tillgripet. 
 
Västertorp:  
Två inbrott i villa. Båda hade krossade fönster på baksida utav fastigheten. Tre 
inbrott i lägenhet. Ingång via balkongdörr, samt fönster. Dator, playstation 
samt smycken tillgreps. Två försök till inbrott i lägenhet. Brytmärken på 
balkongdörr. 23! Inbrott i källarförråd. Störtloppsvägen samt skridskovägen 
främst drabbade men även puckgränd och Bandyvägen. Det är flertalet inbrott 
i samma hus med flertalet portar. Vintersports artiklar, musikinstrument, 
golfutrustning verktyg mm tillgripna. 
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Hägerstensåsen:  
Ett inbrott i lägenhet. Fönster på balkong krossat. Ett försök till inbrott i villa, 
där innehavare var hemma och gärningsmannen sprang. Ett försök till inbrott i 
lägenhet. Brytmärken på ett balkongfönster. 15 inbrott i källarförråd. Främst 
Kamrerarvägen samt Riksdalervägen drabbade. Bl.a. fotoutrustning samt 
verktyg tillgripna.  
 
Midsommarkransen:  
Ett inbrott i lägenhet. Uppbruten balkongdörr på nedre botten. Fem inbrott i 
källarförråd. Barnvagn, verktyg samt vinterkläder tillgripna. 
 
Västberga: Inga inbrott 

 
 
Tips på förebyggande åtgärder 

 Arbeta aktivt med grannsamverkan. Fungerande grannsamverkan 
gör skillnad! 

 Se över din bostads skalskydd. 

 Se över fönster och dörrlås.  

 Lås alltid bostaden om ingen är hemma. Även om det rör sig om 
kortare stunder. 

 Om du är hemifrån – Sätt igång timer med oregelbunden 
tidsinställning för belysning och radio/TV. 

 Ta bort objekt på tomten som kan användas som stege eller 
inbrottsverktyg. 

 Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, 
läsplattor m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för tjuven att hitta 
värdesaker! 

 Installera/aktivera eventuell spårningsfunktion i mobiltelefoner och 
surfplattor. Och meddela polisen att funktionen finns, vid ett eventuellt 
inbrott. 

 Personer som ringer på dörren utan att kunna uppge ett legitimt skäl 
eller beter sig märkligt när man upptäcker att någon är hemma- 
Misstänker du att personen rekognoserar för inbrott, observera vart 
personen tar vägen och meddela polisen direkt. 

 Vid pågående polisinsats vid inbrott, undvik att gå på brottsplatsen 
för att underlätta för hundpatrull 

 Använd DNA-Märkning. 
 
Vi tipsar även om att ni kan prenumerera på Stöldskyddsföreningens 
nyhetsbrev, mycket bra information gällande bostadsinbrott i det 
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senaste utskicket: 
http://www.anpdm.com/newsletterweb/444B5040794844504476404559/4245
5A467943415843724947584471  
 

Kom ihåg! 
Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till 
platsen för teknisk undersökning. Ju snabbare vi får kännedom om brottet 
desto snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni 
pratat med polis! 

 
Hur kontakta Polisen!?! 
Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand 
kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare 
som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår 
organisation till de som kan vara berörda av tipset. 
 
Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan avläses 
vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!)  
 
Ring 114 14 och be att få bli kopplad till sambandscentralen (polisradion) ifall 
det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla 
upp direkt. T.ex. några som ni tror rekar för brott i ert område.  
 
Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott! 

Felanmälan och synpunker om trafik och utemiljö             
Tillsammans kan vi förbättra vår stadsmiljö. Tyck till och gör din felanmälan 
när du vill och var du vill. Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin 
tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut underhåll på grund av skador. Du 
kan till exempel felanmäla en trasig lampa, nedskräpning, felparkering eller 
skadegörelse. Felanmälan kan göra genom;  

 Telefon: 08- 651 00 00 

 Stockholms stads e-tjänst: 
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/  

 Tyck till-appen (ladda ner appen i din telefon) 
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För mer information om detta hänvisas till Stockholms stads hemsida om 
Trafik och stadsplanering, se ovan länk. 
 
 

Hälsningar från polisen i Skärholmen 
 


